
Hoiva- ja 
siivouspalvelut

Rakenna maailmaasi. Rakenna tuotemerkkiäsi.



City Cardigan
HC04 Men  |  WC04 Women

City Cardigan -mallimme on yksi versio niille, jotka 
eivät halua huppua, mutta silti korkean kauluksen. 
Hieman enemmän city-lookia. Collegetakissa on 
piilotaskut sivuilla. Kokeiltuasi haluat takuulla 
pitää sen. Collegetakki on hyvä valinta yrityksen 
imagovaatteeksi. 

FJ29 Men  |  WJ29 Women
Hooded Softshell

Takki, jota voi käyttää ympäri vuoden. Talvisaikaan 
se on hyvä kuorivaate. Keväällä/kesällä/syksyllä 
se on mukava takki, jota pitää mielellään yllä. 
Kaksikerroksinen softshell on tuulta ja vettä 
hylkivä sekä hengittää erinomaisesti. Takissa on 
hyvä värinpitävyys ja mukautuva istuvuus.

Crew T-neck
SW14 Unisex

Collegepusero T-pääntie vetoketjulla, 
kauluksen sisäpuolella kontrastiväri, kaksi 
vetoketjullista sivutaskua, korkeat resorit ja 
mukava silmikoitu sisäpuoli. 

Hoiva- ja siivouspalveluille. 
Texstarin vaatteet sopivat yrityksen joka 
tilanteeseen. Henkilökunnan yhtenäisellä 
vaikutelmalla on tärkeä merkitys. Riippumatta siitä 
työskenteletkö asiakaspalvelussa tai korjaamolla, 
aina löytyy jotakin kaikille yrityksen työntekijöille 
sopivaa. Tähän olemme keränneet muutamia 
esimerkkejä suosituista vaatteista hoiva- ja 
siivouspalveluun

Viisi perusväriä ja upeasti leikatut vaatteet, 
jotka istuvat hyvin sekä naisille että miehille 
– aina jotakin kaikille yrityksen työntekijöille 
sopivaa. Värien osalta kaikki ovat yhteensopivia. 
Vaatteissa ulkonäköä ja viihtyvyyttä parantavat 
yksityiskohdat. Pisteenä iin päälle ovat upeat 
lisätarvikkeet ja vaatteiden muuntautuminen 
brodeerauksella tai yrityksen painatuksella.

Koko valikoiman löydät tuoteluettelostamme tai 
kotisivuiltamme www.texstar.se.

Pique Shirt
PS03 Men  |  PSW3 Women

Klassinen laatupikepaita sataprosenttisesta 
puuvillasta, jossa on hienoja yksityiskohtia. 
Miesten mallissa on tasku toisessa hihassa ja 
naisten mallissa on hieman syvempi uurros 
sekä kaksi lisänappia. Upea widespread-kaulus 
pitää muotonsa.



City Cardigan
HC04 Men  |  WC04 Women

Light Service Pants
FP31 Men  |  WP31 Women

Service Pants
FP26 Men  |  WP26 Women

FJ29 Men  |  WJ29 Women
Hooded Softshell

Hyvät työhousut henkilölle, joka liikkuu paljon. 
Istuvat hyvin ja ovat kevyet, joustavat ja erittäin 
mukavat. Kevyet Service housut soveltuvat 
täydellisesti sisäkäyttöön. Niiden alaselkäosa on 
hieman korkeampi, ja vyötärökaitale on joustava.

Nämä ovat siistit helppohoitoiset suorat 
housut ja ne voi pestä jopa 85 asteessa. 
Piilonapituksen ansiosta napeista ei 
synny ylimääräisiä naarmuja.

Crew T-neck
SW14 Unisex
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Puhelin, tilaukset +46 (0)176-29 65 66

Puhelin, vaihde +46 (0)176-29 65 50

info@texstar.se

www.texstar.se


